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Centrum Wolontariatu Centrum Wolontariatu Centrum Wolontariatu Centrum Wolontariatu Centrum Wolontariatu Centrum Wolontariatu Centrum Wolontariatu Centrum Wolontariatu 
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Co to jest wolontariat iCo to jest wolontariat i

kim skim sąą wolontariusze? wolontariusze? 
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Wolontariat Wolontariat --

((łłac. ac. volontariusvolontarius -- dobrowolny)dobrowolny)
-- jest pojest po śświwięęceniem czasu i ceniem czasu i 

energii na rzecz spoenergii na rzecz spo łłecznoeczno śści lokalnej, ci lokalnej, 
osos óób spoza rodziny, na rzecz rozwoju b spoza rodziny, na rzecz rozwoju 
śśrodowiska itp. rodowiska itp. 
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KIM SKIM SĄĄ WOLONTARIUSZE?WOLONTARIUSZE?

SSąą to ludzie podejmujto ludzie podejmująący sicy sięę wykonywania wykonywania 
zadazadańń bbezez wynagrodzenia, kierujwynagrodzenia, kierująący sicy sięę chchęęciciąą
pomagania innym oraz dziapomagania innym oraz działłania w imiania w imięę
akceptowanych celakceptowanych celóów. Wolontariusze pow. Wolontariusze pośświwięęcajcająą
innym swinnym swóój czas, energij czas, energięę i wiedzi wiedzęę rezygnujrezygnująąc z c z 
pienipienięędzy dzy i i odpoczynku.odpoczynku.
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Kto moKto moŜŜe zostae zostaćć wolontariuszem?wolontariuszem?
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WolontariuszemWolontariuszem momoŜŜe zostae zostaćć
kakaŜŜdydy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia , kto ochotniczo i bez wynagrodzenia 
wykonuje wykonuje śświadczenia odpowiadajwiadczenia odpowiadająące ce 
śświadczeniu pracy na zasadach okrewiadczeniu pracy na zasadach okreśślonych lonych 
w Ustawie o dziaw Ustawie o działłalnoalnośści poci poŜŜytku ytku 
publicznego i o wolontariacie publicznego i o wolontariacie 
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Nie sNie sąą wawaŜŜne:ne:

�� WiekWiek
�� PPłłeećć
�� WyksztaWykształłcenie cenie 
�� Status majStatus mająątkowytkowy
�� Rasa Rasa 

�� ŚŚwiatopoglwiatopogląądd
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WaWaŜŜne jest, aby znalene jest, aby znaleźćźć zajzajęęciecie
wwłłaaśściwe dla siebie, takie ktciwe dla siebie, takie któóre re 
daje prawdziwdaje prawdziwąą satysfakcjsatysfakcjęę, , 
w jakiejkolwiek dziedzinie w jakiejkolwiek dziedzinie ŜŜycia spoycia społłecznego,ecznego,
wszwszęędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna dzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna 
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Bo wolontariat to:Bo wolontariat to:

�� Odkrywanie poczucia sensu pomagania Odkrywanie poczucia sensu pomagania 
innym innym 

�� Rozwijanie posiadanych umiejRozwijanie posiadanych umiejęętnotnośścici
�� Odkrywanie nowych talentOdkrywanie nowych talentóóww
�� Uzyskanie poczucia satysfakcjiUzyskanie poczucia satysfakcji
�� Ciekawe i twCiekawe i twóórcze sprcze spęędzenie wolnego czasudzenie wolnego czasu
�� Pojawienie siPojawienie sięę w CV waw CV waŜŜnej pozycji: nej pozycji: „„bybyłłem em 

wolontariuszemwolontariuszem””
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Wolontariat jest: Wolontariat jest: 

�� Jest dobrym przygotowaniem do przyszJest dobrym przygotowaniem do przyszłłej ej 
pracypracy

�� Uczy wraUczy wraŜŜliwoliwośści na drugiego czci na drugiego człłowiekaowieka
�� UwraUwraŜŜliwia na potrzeby drugiego liwia na potrzeby drugiego 

czczłłowieka i tworzy przestrzeowieka i tworzy przestrzeńń do do 
fundamentalnego wyboru: fundamentalnego wyboru: „„wiwięęcej miecej miećć
czy bardziej byczy bardziej byćć??”” (Raport badania sytuacji wolontariatu w Wielkopolsce 2008)(Raport badania sytuacji wolontariatu w Wielkopolsce 2008)
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DajDajęę?!!!                 Bior?!!!                 Bioręę?!!!?!!!

Czas
Siebie
Miłość
Dobra materialne
Kreatywność
Wiedza
Kontakt

Zaspokojenie potrzeb 
innych

Satysfakcja
Radość
Rozwój
Doświadczenie
Kontakt
Dowartościowanie

Zaspokojenie potrzeb 
swoich

Istnieje równowaga

Kocha ć i                   być kochanym!!!  
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Kto moKto moŜŜe korzystae korzystaćć ze ze śświadczewiadczeńń
wolontariuszy?wolontariuszy?

�� Organizacje Organizacje 
pozarzpozarząądowedowe

�� Stowarzyszenia Stowarzyszenia 
jednostek samorzjednostek samorząądu du 

terytorialnegoterytorialnego

�� KoKośścielne osoby cielne osoby 
prawne i jednostki prawne i jednostki 

organizacyjneorganizacyjne wskazane wskazane 
w art.3 ust.3, w art.3 ust.3, pktpkt. 1. 1

�� Organy administracji Organy administracji 
publicznej oraz publicznej oraz 

jednostki jednostki organizacyjeorganizacyje
podlegpodległłe lub przez nie e lub przez nie 

nadzorowanenadzorowane
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Kto Kto nienie momoŜŜe korzystae korzystaćć ze ze śświadczewiadczeńń
wolontariuszy?wolontariuszy?

�� Podmioty uprawnione, jePodmioty uprawnione, jeŜŜeli chceli chcąą
zaangazaangaŜŜowaowaćć wolontariusza przy wolontariusza przy 
pracach zwipracach zwiąązanych z prowadzeniem zanych z prowadzeniem 
dziadziałłalnoalnośści gospodarczej.ci gospodarczej.

�� Podmioty komercyjne Podmioty komercyjne -- nastawione nastawione 
na zysk na zysk (np.przedsi(np.przedsięębiorstwa).biorstwa).
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Jakie kwalifikacje powinien Jakie kwalifikacje powinien 
posiadaposiadaćć wolontariusz?wolontariusz?

PowinienPowinien posiadaposiadaćć kwalifikacje i kwalifikacje i 
spespełłnianiaćć wymagania odpowiednie do wymagania odpowiednie do 
rodzaju i zakresu wykonywanych rodzaju i zakresu wykonywanych 
śświadczewiadczeńń, je, jeŜŜeli obowieli obowiąązek zek 
posiadania takich kwalifikacji i posiadania takich kwalifikacji i 
spespełłniania stosownych wymaganiania stosownych wymagańń
wynika z odrwynika z odręębnych przepisbnych przepisóów (art. w (art. 
43)43)
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wolontariusz  wolontariusz  ≠≠≠≠≠≠≠≠ pracownikpracownik

�� wolontariusz nie jest pracownikiem bo za wolontariusz nie jest pracownikiem bo za 
wykonywane wykonywane śświadczenia nie pobiera wiadczenia nie pobiera 
wynagrodzenia,wynagrodzenia,

�� wolontariusz wykonuje wolontariusz wykonuje śświadczenia na wiadczenia na 
podstawie porozumienia a nie umowy o podstawie porozumienia a nie umowy o 
pracpracęę,,

�� śświadczenie wykonywane przez wiadczenie wykonywane przez 
wolontariusza jest wolontariusza jest śświadczeniem wiadczeniem 
odpowiadajodpowiadająącym cym śświadczeniu pracy,wiadczeniu pracy,

�� okres wykonywania okres wykonywania śświadczewiadczeńń
wolontarystycznych nie wpwolontarystycznych nie wpłływa na ywa na 
uprawnienia pracowniczeuprawnienia pracownicze (urlop wypoczynkowy, (urlop wypoczynkowy, 
zaopatrzenie emerytalne)zaopatrzenie emerytalne)
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Zakres, sposZakres, sposóób i czas b i czas 
wykonywania przez wykonywania przez 

wolontariusza wolontariusza śświadczewiadczeńń okreokreśśla la 

korzystajkorzystająący i wolontariusz wcy i wolontariusz w

porozumieniuporozumieniu
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W porozumieniu moW porozumieniu moŜŜna na 
okreokreśślilićć::

�� zakres prac,zakres prac,

�� spossposóób i miejsce ich wykonywania,b i miejsce ich wykonywania,

�� czas wspczas wspóółłpracy,pracy,

�� odpowiedzialnoodpowiedzialnośćść wolontariusza,wolontariusza,

�� warunki rozwiwarunki rozwiąązania.zania.
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Na proNa prośśbbęę wolontariusza wolontariusza 
korzystajkorzystająący mocy moŜŜe sporze sporząądzidzićć

pisemnpisemnąą opiniopinięę o o 
wykonywaniu wykonywaniu śświadczewiadczeńń

przez wolontariusza.przez wolontariusza.
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Ochrona wolontariuszy z tytuOchrona wolontariuszy z tytułłu u 
wypadkwypadkóów przy wykonywaniu w przy wykonywaniu śświadczewiadczeńń

Wolontariuszowi, ktWolontariuszowi, któóry wykonuje ry wykonuje 
śświadczenia przez okres nie dwiadczenia przez okres nie dłłuuŜŜszy niszy niŜŜ 30 30 
dni, korzystajdni, korzystająący zobowicy zobowiąązany jest zany jest 
zapewnizapewnićć ubezpieczenie od nastubezpieczenie od nastęępstw pstw 
nieszcznieszczęśęśliwych wypadkliwych wypadkóów.w.
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Ochrona wolontariuszy z tytuOchrona wolontariuszy z tytułłu u 
wypadkwypadkóów przy wykonywaniu w przy wykonywaniu śświadczewiadczeńń

JeJeŜŜeli korzystajeli korzystająący zawiera z wolontariuszem cy zawiera z wolontariuszem 

porozumienie na czas przekraczajporozumienie na czas przekraczająący 30 dni to cy 30 dni to 
wolontariusz zostaje objwolontariusz zostaje objęęty  ubezpieczeniem z tytuty  ubezpieczeniem z tytułłu u 
nieszcznieszczęśęśliwych wypadkliwych wypadkóów z mocy ustawy w z mocy ustawy z dnia 30 z dnia 30 

wrzewrześśnia 2002 r o zaopatrzeniu z tytunia 2002 r o zaopatrzeniu z tytułłu wypadku wypadkóów lub chorw lub choróób b 
zawodowych powstazawodowych powstałłych w szczegych w szczegóólnych okolicznolnych okolicznośściach (Dz. U. 2002 ciach (Dz. U. 2002 
Nr  199, poz. 1674).Nr  199, poz. 1674).
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ObowiObowiąązki korzystajzki korzystająącego cego 
wobec wolontariuszawobec wolontariusza

KorzystajKorzystająący ma obowicy ma obowiąązek zek 
poinformowapoinformowaćć wolontariusza o wolontariusza o 
przysprzysłługujugująących mu prawach i cicych mu prawach i ciąŜąąŜących cych 
obowiobowiąązkach oraz zapewnizkach oraz zapewnićć dostdostęępnopnośćść
tych informacjitych informacji
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ObowiObowiąązki korzystajzki korzystająącego wobec cego wobec 
wolontariuszawolontariusza

�� informowainformowaćć wolontariusza o ryzyku dla wolontariusza o ryzyku dla 
zdrowia i bezpieczezdrowia i bezpieczeńństwa zwistwa zwiąązanym zanym 
zz wykonywanymi wykonywanymi śświadczeniami oraz o wiadczeniami oraz o 
zasadach ochrony przed zagrozasadach ochrony przed zagroŜŜeniami,eniami,

�� zapewnizapewnićć wolontariuszowi, bezpieczne i wolontariuszowi, bezpieczne i 
higieniczne warunki wykonywania przez higieniczne warunki wykonywania przez 
niego niego śświadczewiadczeńń, w tym , w tym -- w zalew zaleŜŜnonośści od ci od 
rodzaju rodzaju śświadczewiadczeńń i zagroi zagroŜŜeeńń zwizwiąązanych zanych 
z ich wykonywaniem z ich wykonywaniem -- odpowiednie odpowiednie śśrodki rodki 
ochrony indywidualnejochrony indywidualnej
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ObowiObowiąązki wolontariusza wobec zki wolontariusza wobec 
korzystajkorzystająącegocego

�� sumienne wykonywanie zadasumienne wykonywanie zadańń,,

�� dbadbałłoośćść o powierzany majo powierzany mająątek,tek,

�� wolontariusz jest odpowiedzialny za wolontariusz jest odpowiedzialny za 
wwłłaaśściwe wykonanie porozumienia,ciwe wykonanie porozumienia,

�� ponosi odpowiedzialnoponosi odpowiedzialnośćść za szkody za szkody 
powstapowstałłe na skutek we na skutek włłasnego asnego 
dziadziałłaniaania
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CaritasCaritas
Archidiecezji GnieArchidiecezji Gnieźźnienieńńskiejskiej
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KorzystajKorzystająąc z pomocy wolontariuszy c z pomocy wolontariuszy 
prowadzimy na terenie Archidiecezji Gnieprowadzimy na terenie Archidiecezji Gnieźźnienieńńskiej skiej 
9  plac9  placóówek pomocowych dla oswek pomocowych dla osóób potrzebujb potrzebująących: cych: 

�� Dom Dziecka Dom Dziecka „„SSłłoneczna Przystaoneczna Przystańń”” w Kow Kołłdrdrąąbiubiu
�� Dom Matki i Dziecka w GnieDom Matki i Dziecka w Gnieźźnie (placnie (placóówka opiekuwka opiekuńńczo wychowawcza) czo wychowawcza) 
�� OOśśrodek Mirodek Miłłosiernego Samarytanina w Gnieosiernego Samarytanina w Gnieźźnie ( onie ( ośśrodek rodek 

rehabilitacyjny)rehabilitacyjny)
�� Centrum Pomocy BliCentrum Pomocy Bliźźniemu w Gnieniemu w Gnieźźnie nie 
�� Warsztat Terapii ZajWarsztat Terapii Zajęęciowej dla Osciowej dla Osóób Niepeb Niepełłnosprawnych  w Knosprawnych  w Kłłecku ecku 
�� Warsztat Terapii ZajWarsztat Terapii Zajęęciowej dla Osciowej dla Osóób Niepeb Niepełłnosprawnych nosprawnych „„Radosne Radosne 

sercaserca”” w Bielicachw Bielicach
�� Integracyjne Centrum AktywnoIntegracyjne Centrum Aktywnośści w Inowrocci w Inowrocłławiu awiu „„Nadzieja Nadzieja śśyciaycia””

(plac(placóówka wsparcia dziennego dla oswka wsparcia dziennego dla osóób niepeb niepełłnosprawnych oraz nosprawnych oraz 
śświetlica socjoterapeutyczna ) wietlica socjoterapeutyczna ) 

�� ŚŚwietlica wietlica ŚŚrodowiskowa dla dzieci i mrodowiskowa dla dzieci i młłodzieodzieŜŜy y „„Promyk DobraPromyk Dobra”” w w 
ChodzieChodzieŜŜyy

�� ŚŚwietlica wietlica ŚŚrodowiskowa dla dzieci i mrodowiskowa dla dzieci i młłodzieodzieŜŜy y „„Dom AnioDom Aniołłóów Strw StróóŜŜóóww””
w Kruszwicy w Kruszwicy 
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Centrum Wolontariatu Centrum Wolontariatu 
CaritasCaritas Archidiecezji GnieArchidiecezji Gnieźźnienieńńskiej skiej 

„„Podaj mi swojPodaj mi swojąą ddłłoońń””
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W Centrum Wolontariatu CAG skupiona W Centrum Wolontariatu CAG skupiona 
jest obecnie kilkusetosobowa grupa jest obecnie kilkusetosobowa grupa 
wolontariuszy wolontariuszy 

PracujPracująą w: w: 
-- 65 Parafialnych Zespo65 Parafialnych Zespołłach ach CaritasCaritas
-- Szkolnych i Akademickich KoSzkolnych i Akademickich Kołłach ach CaritasCaritas
-- jako jako „„wolontariusze  akcyjniwolontariusze  akcyjni””
-- pomagajpomagająą w placw placóówkach opiekuwkach opiekuńńczoczo--wychowawczych,  wychowawczych,  
oośśrodkach pomocy sporodkach pomocy społłecznej, pomagajecznej, pomagająą taktakŜŜe osobom e osobom 
starszym mieszkajstarszym mieszkająącym samotnie i wymagajcym samotnie i wymagająącym opieki, w cym opieki, w 
ramach programu pomocy indywidualnej. ramach programu pomocy indywidualnej. 
-- wwłąłączajczająą sisięę w organizacjw organizacjęę wypoczynku letniego dla dzieci i wypoczynku letniego dla dzieci i 
mmłłodzieodzieŜŜy z terenu archidiecezji gniey z terenu archidiecezji gnieźźnienieńńskiej skiej 
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Kodeks etyczny wolontariuszaKodeks etyczny wolontariusza

ByByćć pewnympewnym
ZastanZastanóów siw sięę, dlaczego chcesz pomaga, dlaczego chcesz pomagaćć innym ludziom.innym ludziom.

ByByćć przekonanymprzekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeNie oferuj swej pomocy, jeŜŜeli nie jesteeli nie jesteśś przekonany o wartoprzekonany o wartośści tego, co robisz.ci tego, co robisz.

ByByćć lojalnymlojalnym
ZgZgłłaszaj sugestie, nie "uderzaj" w innych.aszaj sugestie, nie "uderzaj" w innych.

PrzestrzegaPrzestrzegaćć zasadzasad
Nie krytykuj rzeczy, ktNie krytykuj rzeczy, któórych nie rozumiesz. Morych nie rozumiesz. MoŜŜe okazae okazaćć sisięę, , ŜŜe maje mająą swoje uzasadnienie.swoje uzasadnienie.

MMóówiwićć otwarcieotwarcie
Pytaj o rzeczy, ktPytaj o rzeczy, któórych nie rozumiesz. Nie pozwrych nie rozumiesz. Nie pozwóól, by tl, by tłłumione wumione wąątpliwotpliwośści i frustracje ci i frustracje 
odciodciąągngnęłęły ciy cięę od tego, co najwaod tego, co najwaŜŜniejsze, bniejsze, bąąddźź zmienizmieniłły w osoby w osobęę stwarzajstwarzająąccąą problemy.problemy.

ChChęętnie uczytnie uczyćć sisięę
Rozszerzaj swojRozszerzaj swojąą wiedzwiedzęę..

Stale siStale sięę rozwijarozwijaćć
Staraj siStaraj sięę wiedziewiedziećć jak najwijak najwięęcej o Twojej organizacji i pracy.cej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiaNie sprzeciwiaćć sisięę kontroli nad sobkontroli nad sobąą
BBęędziesz pracowadziesz pracowałł lepiej i z wilepiej i z więększksząą satysfakcjsatysfakcjąą, wykonuj, wykonująąc to, czego od Ciebie sic to, czego od Ciebie sięę oczekuje.oczekuje.

ByByćć osobosobąą, na kt, na któórej morej moŜŜna polegana polegaćć
Praca jest zobowiPraca jest zobowiąązaniem. Wykonuj to, co zgodzizaniem. Wykonuj to, co zgodziłłeeśś sisięę zrobizrobićć. Nie sk. Nie skłładaj obietnic, adaj obietnic, 
ktktóórych nie jesterych nie jesteśś w stanie spew stanie spełłninićć..

DziaDziałłaaćć w zespolew zespole
ZnajdZnajdźź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik dziadla siebie miejsce w grupie. Samotnik działłajająący na wcy na włłasnasnąą rręękkęę jest majest małło skuteczny.o skuteczny.
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JeJeśśli pragniesz zostali pragniesz zosta ćć wolontariuszemwolontariuszem
�� PrzyjdPrzyjdźź do Biura do Biura CaritasCaritas Archidiecezji Archidiecezji 

GnieGnieźźnienieńńskiej, Gniezno os. Orskiej, Gniezno os. Orłła a 
BiaBiałłego 20ego 20

�� pobierz kwestionariusz osobowy ze pobierz kwestionariusz osobowy ze 
strony: strony: www.caritas.gniezno.plwww.caritas.gniezno.pl
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„Nie czekaj na nadzwyczajne 
okoliczności, aby uczynić coś

dobrego, korzystaj raczej 
z  codziennych sytuacji.”

J. P. Richter
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Zapraszamy Zapraszamy 


